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تحلیلی بر نقش سالمت اجتماعی در افزایش رضایت از زندگی
(مورد مطالعه :استان اصفهان)
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چکیده
سالمت اجتماعی به معنای برداشت و گزارش فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران است.سالمت
اجتماعی یعنی درک فرد از اجتماع به صورت مجموعهای معنادار،قابل فهم،دارای نیروی بالقوه
برای رشد و شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و
پیشرفت آن سهیم میداند.رضایت از زندگی به عنوان بررسی کلی از شرایط موجود،از مقایسهی
خواستههای فرد تا دسترسی واقعی به آنها بیان میگردد .هدف پژوهش حاضر،بررسی نقش
سالمت اجتماعی در افزایش رضایت از زندگی است.چارچوب نظری پژوهش با استفاده از
دیدگاههای کییز،5لیبومیرسکی 6و تئوری امید تدوین شده است.روش تحقیق،پیمایش و ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است.جامعهی آماری شامل شهروندان 55تا 64سالهی استان
اصفهان و نمونهی آماری  088نفر از جامعهی آماری در نظر گرفته شده که به روش خوشهای
متناسب با حجم انتخاب شدهاند.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  spssو جهت آزمون
مدل از نرمافزار  Amosاستفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد میانگین نمرات متغیرهای

مطالعهی تطبیقی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان» میباشد.
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این مقاله مستخرج از رسالهی دورهی دکتری تخصصی نویسندهی اول با عنوان «سالمت اجتماعی و پیامدهای آن،
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سالمت اجتماعی( )3/38و رضایت از زندگی()3/80باالتر از حد متوسط است.همچنین تأثیر
سالمت اجتماعی بر رضایت از زندگی معنادار و مستقیم است.نتایج برازش جزئی مدل
نشاندهندهی معناداربودن کلیهی بارهای عاملی متغیرهای اصلی روی ابعاد مربوطه بوده ونتایج
برازش کلی مدل حاکی از حمایت دادهها از چارچوب نظری تحقیق میباشد.
واژههای کلیدی :سالمت؛ سالمت اجتماعی؛ رضایت از زندگی؛ اصفهان.
مقدمه و بیان مسأله
سالمت اجتماعی مفهوم جدیدی است که میتواند به عنوان یکی از ارکان اصلی شرایط و
نتایج سالمت در مفهوم عام آن به حساب آید .طبق تعریف کییز ،5سالمت اجتماعی به معنای
برداشت و گزارش فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران است .سالمت اجتماعی در این مفهوم یعنی
درک فرد از اجتماع به صورت مجموعهای معنادار ،قابل فهم ،دارای نیروی بالقوه برای رشد و
شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم
می داند .تفکرات اجتماعی صحیح و برخورداری فرد از ذهنیت مثبت نسبت به جامعه برای داشتن
زندگی اجتماعی بهتر ،اولین و مهمترین مرحله از سالمت اجتماعی است .در واقع در کنار سالمت
به معنای پزشکی آن ،جامعه نیازمند سالمت اجتماعی به عنوان ساز و کار ارتباطی است« .به
عبارت دیگر سالمت اجتماعی ،شامل ویژگیهایی همچون یکپارچگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی،
سهمداشت (مشارکت) اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی است که باعث میشود
مردم و نظام سالمت به نوعی با یکدیگر پیوند بخورند»(کییز.)522 :5330 ،
رضایت از زندگی ،یکی از قدیمیترین و پایدارترین مسایل مورد بررسی در مطالعات دوران
دسترسی واقعی به آنها بیان میگردد .دینر 2معتقد است رضایت فرد از زندگی ،از نگرش و
ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبههای زندگی همچون زندگی
خانوادگی ،شغلی ،اوقات فراغت ،درآمد و ...نشأت میگیرد .در واقع رضایت از زندگی بازتاب
فاصلهی میان ایدهآلهای شخص و وضعیت فعلی او میباشد و هرچه شکاف میان ایدهآلهای
شخص و وضعیت فعلی فرد بیشتر گردد ،بالطبع رضایتمندی وی کاهش خواهد یافت
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(میرفرهادی ،موسوی ،تبری ،کاظمنژاد لیلی .)52 :5338 ،نهایت آمال هر انسانی ،تحقق اهداف و
آرزوهایش است .البته سطح اهداف و آرزو ریشه در شرایطی دارد که فرد در کنش متقابل با
دیگران و وضعیت موجود به دست میآورد .از این رو ،امروزه هر جامعهی توسعهیافته به فکر
رضایت افراد جامعه خود میباشد؛ زیرا رضایت از زندگی با توسعهی اجتماعی و اقتصادی
همخوانی و همبستگی باالیی دارد (اینگلهارت.)33 :5302 ،5
سالمت اجتماعی و نیز رضایت از زندگی را میتوان به عنوان شاخصهای مهم توسعهی
اجتماعی و نیز شاخصی برای تعیین توسعهیافتگی جوامع تلقی کرد .تحقیقات متعدد بیانگر آن
است که کشورها با سطوح متعدد توسعهیافتگی ،از لحاظ رضایت از زندگی و سالمت اجتماعی
نیز سطوح متعددی دارند .عموماً کشورهای توسعهیافتهتر سطوح باالتری از رضایت از زندگی را
نسبت به کشورهای کمتر توسعهیافته تجربه میکنند .مؤسسهی گالوپ 2در تحقیقات خود در
کشورهای مختلف همبستگی شدیدی بین توسعهی اقتصادی  -اجتماعی و رضایت از زندگی
گزارش کرده است (رفیعی بهابادی و حاجیانی .)55 :5335 ،بر اساس مطالعات صورتگرفته،
استان اصفهان بعد از تهران به عنوان دومین استان توسعهیافتهی کشور تلقی میگردد(عبداهللزاده و
شریفزاده53 :5338 ،؛ ضرابی و شاهیوندی)25 :5303 ،؛ اما نکتهی حائز اهمیت این است که
توسعه در هر جامعهای زمانی مطلوب تلقی میشود که به صورت همهجانبه بوده و به تمامی ابعاد
آن ،و باالخص بعد اجتماعی توجه شده باشد .در این صورت است که توسعه ،صورت پایدار به
خود گرفته و قابل اتکاء خواهد بود .پژوهش حاضر در مرحهی اول درصدد بررسی سطح سالمت
اجتماعی و نیز رضایت از زندگی به عنوان شاخصهای توسعهی اجتماعی در سطح استان اصفهان

پیشینهی پژوهش
افشانی و شیری محمدآباد( )5335در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدهاند که بین رضایت از
زندگی و سالمت اجتماعی زنان شهر یزد رابطهی معناداری وجود دارد .همچنین سطح هر دو
متغیر باالتر از حد متوسط بوده است.
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بوده و در مرحلهی بعد به بررسی ارتباط این دو شاخص اجتماعی میپردازد.
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حاجیزاده میمندی و دهقان چناری( )5334نیز در پژوهشی با عنوان «سبك زندگی
سالمتمحور و رضایتمندی زناشویی» به این نتیجه رسیدهاند که بین سبك زندگی سالمتمحور
و رضایتمندی زناشویی زنان متأهل شهر یزد رابطهی معناداری وجود دارد.
نتایج مطالعهی لیندفورز 5که در رابطه با رضایت از زندگی در متخصصان بیهوشی فنالندی
انجام شده است ،نشان میدهد که رضایت از زندگی با ویژگیهای فردی ،خانوادگی و وضعیت
سالمتی افراد در ارتباط است(لیندفورز .)2881،مایرز 2و دینر ( )5335نیز نشان دادند که رضایت از
زندگی با سطوح باالی سالمت روانی رابطه دارد .مالتبای 3و همکاران( )2884نیز به این نتیجه
رسیدند که عدم رضایت از زندگی با سطوح پایین سالمت ،نشانههای افسردگی ،مشکالت
شخصیتی و رفتارهای نامناسب بهداشتی رابطه دارد .زولیگ 4و دیگران( )2885با بررسی کیفیت
زندگی مرتبط با سالمت و رضایت از زندگی نوجوانان نشان دادند که در روزهایی که سطوح
سالمت جسمانی و روانی نوجوانان پایین و فعالیت آنان نیز محدود شده بود ،میزان رضایت از
زندگی نیز در سطح پایینی قرار داشت .نتایج پژوهش اولکر )2880(5ارتباط مثبت و معنادار بین
سالمت و رضایت از زندگی را نشان داده است .روبینسون 6نیز رابطهی معکوس بیگانگی و
بیاعتمادی با متغیر رضایت از زندگی را به اثبات رسانده است (هزارجریبی و صفری شالی،
.)55 :5300
مبانی و چهارچوب نظری پژوهش
مفهوم سالمت اجتماعی
معموالً هرگاه از سالمت سخنی به میان آمده ،بیشتر بُعد جسمانی آن مورد توجه بوده ،در
روانی و اجتماعی) است .سازمان جهانی بهداشت در تعریفی سالمت را به عنوان حالتی از رفاه
کامل جسمی ،روانی و اجتماعی ،نه صرفاً فقدان بیماری ،تعریف میکند( .موسوی و شیانی:5334 ،
 .)533بنابراین سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمانی و روانی یکی از سه ارکان
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حالی که رشد و تعالی جامعه در گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد همهجانبهی سالمت (جسمانی،
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تشکیلدهندهی سالمت عمومی جامعه و خانواده میباشد .در واقع زمانی شخص را واجد سالمت
اجتماعی برمیشمریم که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف در خانواده
و اجتماع بروز دهد و با خانواده و جامعهای که در آن زندگی میکند ،هنجارهای اجتماعی موجود
احساس پیوند ،اتصال و ارتباط بر قرار نماید(موسوی و شیانی.)533 :5334 ،
"بلوک 5و برسلو "2برای اولین بار در سال  ،5312در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی
میپردازند .آنها مفهوم سالمت اجتماعی را با «درجهی عملکرد اعضاء جامعه» مترادف کرده و
شاخص سالمت اجتماعی را ساختند .آنها تالش کردند تا با طرح پرسشهای گوناگون در ابعاد
جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت فردی ،به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند .این
مفهوم را چند سال بعد"دونالد "3و همکارانش در سال  5310مطرح کردند و استدالل آنها این
بود که سالمت ،امری فراتر از گزارش عالیم بیماری ،میزان بیماریها و قابلیتهای کارکردی فرد
است (موسوی و شیانی.)530 :5334 ،
آنها معتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سالمت جسمی و روانی است.
براساس برداشت آنان سالمت اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب
میشود و هم میتواند تابعی از آن باشد.
الرسون 4سالمت اجتماعی را نوعی ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده و دیگران و
گروههای اجتماعی تعریف میکند .وی معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت
فرد را میسنجد که نشانگر رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی و محیط اجتماعی است و در واقع،
شامل پاسخهای درونی فرد ،یعنی احساس و تفکر و رفتار است( .الرسون)58 :5336 ،
است .او سالمت اجتماعی را عبارت از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع
میداند .از نظر کییز ،فردی برخوردار از سالمت اجتماعی است که اجتماع را به صورت یك
مجموعهی معنادار ،قابل فهم و بالقوه مفید برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که به
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کییز از جامعهشناسان پیشتاز در زمینهی مفهومسازی و سنجش سالمت اجتماعی در سطح خرد
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جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشود و در پیشرفت آن سهیم است (کییز:5330 ،
.)525
کییز معتقد است که مفهومسازی سالمت ذهنی میبایست آن قدر گسترده شود که سالمت
اجتماعی را هم در بر گیرد .سالمت اجتماعی از دیرباز به عنوان فارغبودن از حالتهای اجتماعی
منفی مثل از خودبیگانگی یا هرجومرج تعریف شده است و نه الزاماً این که وجود شرایط
روانشناختی ،اساس سالمت اجتماعی باشند .در حالی که به سالمت اجتماعی در جنبهی فردی
توجه زیادی شده ،این عقیده هم مطرح شده است که میبایست توجه همسانی به ماهیت اجتماعی
مقولهی سالمت اجتماعی شود .به عقیدهی کییز سالمت اجتماعی و یا فقدان آن ،دغدغهای بارز در
نظریهی کالسیك جامعهشناسی بوده است .با وجود اهمیت مفاهیمی چون هرجومرج،
ازخودبیگانگی که مورد توجه مارکس 5و دورکیم 2قرار داشته ،آنها به بحث دربارهی ابعاد
چندگانهی سالمت اجتماعی مثبت هم پرداخته اند(کییز.)522 :5330 ،
شاخصهای سالمت اجتماعی
یکپارچگی (همبستگی) اجتماعی ،3ارزیابی کیفیت رابطهی فرد با جامعه و اجتماع است .منظور
از یکپارچگی اجتماعی ،ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی او با جامعهی اطرافش
است(کییز .)522 :5330 ،احساس تعلق میتواند جنبهای محوری از سالمت و لذا یکپارچگی با
دیگران در محیط و جامعهی اطراف میبایست حاصل یك تجربهی مشترک شباهت با دیگران
باشد(کییز و شاپیرو .)352 :2884 ،نبود حس یکپارچگی اجتماعی در باالترین سطح خود به
«بیگانگی فرهنگی »5و «انزوای اجتماعی(»6سیمن) و «آگاهی طبقاتی »1مارکس است .از نظر
دورکیم هماهنگی اجتماعی و سالمت اجتماعی بازتابی از ارتباط افراد با یکدیگر از طریق هنجارها
است» (کییز.)522 :5330 ،
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«در قرون گذشته ،کلمهی ازخودبیگانگی را هگل 5و مارکس به معنای نوعی دوری از خود به
کار میبردند که شخص مبتال به آن ،گرچه امور عملی را منطقی انجام میدهد ،اما ضمناً نشانههایی
از معایب اجتماعی بسیار شدید را دارد»(فروم .)558 :5334 ،انزوای اجتماعی عبارت است از
خدشهدارشدن روابط فرد که به زندگی او معنا میدهند و نقش حمایتی برای او دارند .افراد سالم
احساس میکنند که بخشی از جامعه هستند .بنابراین ،این حس یکپارچگی تا اندازهای است که
مردم احساس میکنند چیزی مشترک با دیگران دارند که واقعیت اجتماعیشان را شکل میدهد
(مثل محله /منطقهشان) و همچنین تا اندازهای است که آنها احساس میکنند متعلق به اجتماع و
جامعه هستند(کییز.)522 :5330 ،
پذیرش اجتماعی ،2به معنی تفسیر فرد از جامعه و ویژگیهای دیگران و زیر بنای اجتماع از
طریق شخصیت و کیفیت مردم دیگر به عنوان یك مقولهی تعمیمیافته است(موسوی و شیانی،
 .)285 :5334پذیرش اجتماعی ،مصداق اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرش مثبتی به
شخصیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی خود را توامان میپذیرند ،نمونههایی از
سالمت روانی و اجتماعی هستند(ریف .)264 :5303 ،افرادی که پذیرش اجتماعی دارند ،به
دیگران اعتماد میکنند و فکر میکنند که دیگران ظرفیت محبت را دارند و هم چنین معتقدند مردم
میتوانند همکوشی داشته باشند .کسانی که دیگران را میپذیرند ،به این درک رسیدهاند که افراد به
طور کلی سازنده هستند .مردمی که پذیرش اجتماعی دارند ،دیدگاه خوبی راجع به ماهیت انسان
دارند و با دیگران احساس راحتی میکنند .در واقع پذیرش اجتماعی به معنی گرایش مثبت نسبت
به افراد ،تصدیق دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد با وجود برخی رفتارهای سردرگمکننده و
و منفی ،باور و پذیرفته میشوند(کییز و شاپیرو.)353 :2884 ،
مشارکت (سهمداشت) اجتماعی ،3یعنی ارزیابی ارزشهای اجتماعی یك فرد .این شاخص بر
این باور استوار است که فرد ،یك عضو حیاتی از جامعه است و با خود ارزشی به همراه دارد که
آن را به جهان تزریق میکند .این بعد از سالمت اجتماعی معرف این است که این افراد فکر می-
کنند آن چه که انجام میدهند برای جامعه ارزشمند است یا نه؟ این نگرش همراستا با درونمایهای
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است که مارکس مطرح میکند مبنی بر این که انسانها ماهیتاً زایندهاند .اگر بخواهیم ازخودبیگانگی
را به زبان اقتصادی مطرح کنیم عبارتست از کاهش ارزش زندگی یك فرد و فعالیتهای روزمرهای
که انجام میدهد .کییز معتقد است که ایفای سهم اجتماعی ،با مفهوم سودمندی(خودکارآمدی)
فردی که باندورا 5مطرح میکند همپوشانی دارد(کییز.)523 :5330 ،
شکوفایی اجتماعی ،2ارزیابی پتانسیل و خط سیر اجتماع است .این شاخص یعنی باور تکامل
اجتماعی؛ این احساس که جامعه پتانسیلِ از قوه به فعل رسیدن را از طریق شهروندان و نهادهای
اجتماعی دارد(کییز .)523 :5330 ،شکوفایی اجتماعی شامل درک افراد از این موضوع است که
آنها هم از رشد اجتماعی سود خواهند برد و این که نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلی در
حال شکوفاییاند که نوید توسعهی بهینه و مطلوب را میدهد؛ هرچند این امر برای همه افراد
درست نیست (کییز و شاپیرو .)354 :2884 ،با توجه به دیدگاههای کییز ،این مفهوم خصوصیت
مشترکی با مفهوم «خودشناسی» مازلو 3دارد و نیز بیارتباط با تأکید ریف بر «رشد فردی» نیست.
همچنین میتوان آن را معادل مفهوم «انگیزش و امید به آینده»ی شاو 4دانست .شکوفایی اجتماعی
انعکاس میزان کارکرد مناسب افراد است که حاصل و ثمرهی استقبال آنها از تجربیات جدید و
رشد مداوم میباشد(کییز .)523 :5330 ،شکوفایی اجتماعی به موازات خودمختاری ،به معنای توان
جامعه برای کنترل فرد است .کارکرد بهینه ،ناشی از بازبودن فرد در برابر تجربیات تازه و تالش
برای رشد دائم است .شکوفایی اجتماعی همچنین ایدههای مربوط به رشد و توسعه را
دربرمیگیرد .مردم سالمتر ،به شرایط و آیندهی جامعه امیدوارند و میتوانند پتانسیل جامعه را
بشناسند (کییز و شاپیرو.)354 :2884 ،
نگرانی کسب اطالع راجع به جهان مربوط میشود .انسجام اجتماعی قابل قیاس با بیمعنابودن
زندگی است و شامل دیدگاههایی در این باره است که جامعه قابل سنجش و قابل پیشبینی است.
از حیث روانشناختی ،افراد سالم زندگی شخصی خود را با معنا و منسجم میبینند(ریف:5303 ،
 .) 266آنتونوفسکی معتقد است که احساس انسجام در وجود فرد میتواند نشانهای برای سالمتی
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او باشد .افرادی که از انسجام برخوردارند تالش میکنند در هنگام مواجهه با رویدادهای غیر قابل
پیشبینی ،انسجام خود را حفظ کنند .انسجام اجتماعی ،درک فرد از کیفیت جهان اجتماعی خود و
شیوهی سازماندهی و عملکرد آن است(کییز .)523 :5330 ،این مقوله با قابلیت معنابخشی به وجود
شخص است(کییز و شاپیرو .)355 :2884 ،افرادی که سالمترند به ماهیت جهان اجتماعی خود
عالقمندند و میتوانند شیوهی عملکرد آن را درک کنند .کییز معتقد است که انسجام اجتماعی
عبارت از درک این موضوع است که «جامعه را میتوان درک کرد و عقالنی و قابل پیشبینی می -
باشد»(کییز.)122 :5330 ،افراد سالمتر نه فقط مراقب نوع جهانی هستند که در آن زندگی میکنند؛
بلکه احساس میکنند که آنها میتوانند هر آن چه را که در اطرافشان رخ میدهد ،احساس کنند.
این قبیل افراد ،خودشان را با این تفکر که در جهانی کامل زندگی میکنند ،گول نمیزنند .آنها
میل به معنادارکردن زندگی را در خود داشته و پرورش میدهند(کییز.)523 :5330 ،
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی را ارزیابی قضاوت شناخت از زندگی شخصی میدانند .رضایت از زندگی
به عنوان ارزیابی کلی کیفیت زندگی براساس مالکهای انتخابشده عبارت است از شرایط زندگی
افراد با مالکهایی که برای خود تعیین کردهاند مطابقت داشته باشند .رضایت از زندگی را میتوان
به عنوان جامعترین ارزیابی فرد از شرایط زندگی خود در نظر گرفت(دینر .)35 :2888،در حقیقت
رضایت از زندگی این مسائل را منعکس میکند تا چه اندازه نیازهای اساسی برآورده شدهاند یا چه
اندازه انواع دیگری از اهداف به عنوان اهدافی قابل دسترس میباشند .در حالی که برای افرادی که
از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگیاش و یا به عبارت دیگر ارزیابی
سالمت و بهزیستیاش است.
رضایت از زندگی از شاخصهای مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی
اندازهگیری میشود ،اما خود را در سطح کالن مینمایاند .اینگلهارت بر آن است که امروزه
رضایت از زندگی ،یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعهیافتگی فزونی یابد
به جهت گستردگی و عمق برآوردهشدن نیازها و تمایالت شکلگرفته در جریان زندگی و در
مقایسههای اجتماعی ،رضایت از زندگی نیز افزایش مییابد .عالوه بر این با شاخصهای مهم
سطح کالن ،نظیر طبقهی اجتماعی و سبك زندگی نیز ارتباط دارد (اینگلهارت.)35 :5302 ،
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رضایت از زندگی ،یك فرآیند داوری است که افراد ،کیفیت زندگی خود را براساس مالکهای
منحصربهفرد خود ارزیابی میکنند .رضایت از زندگی ،یك صفت پایدار و عینی نیست؛ بلکه به
تغییرات موقعیتی ،حساس بوده و براساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته میشود.
برای اندازهگیری رضایت از زندگی ،ابزارهای مختلفی طراحی شده است؛ اما پرکاربردترین ابزار
اندازهگیری رضایت از زندگی ،مقیاس رضایت از زندگی )SWLS( 5است که توسط دینر و
همکاران طراحی شده است SWLS .برای اندازهگیری قضاوت کلی فرد از رضایت از زندگی که به
طور نظری ،براساس مقایسهی شرایط زندگی با استانداردهای از پیش تعیینشده پیشبینی میشود،
طراحی شده است .از آن جایی که افراد مختلف ،ممکن است ایدههای متفاوتی دربارهی ترکیبات
یك زندگی خوب داشته باشند SWLS ،برای اندازهگیری رضایت از زندگی کلی افراد طراحی
شده است (شیخی ،هومن ،احدی و سپاه منصور)53 :5338 ،
اخیراً احساس رضایت از زندگی ،مورد عالقهی جامعهشناسان و سایر رشتههای مرتبط با
توسعه قرار گرفته است .میتوان گفت افراد ،زمانی از زندگی رضایت دارند که به لحاظ زیستی،
روانی ،اقتصادی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشند .از این رو یکی از ویژگیهای
رضایت از زندگی آن است که فرد احساس سالمت ،شادکامی و سرزندگی داشته باشد .رضایت از
زندگی نقش مؤثری در تکوین یا تغییر رویکردهای توسعه و برنامهریزی اجتماعی دارد .به عبارتی
تدوین برنامههای توسعه براساس دادههای زمینهیابی اجتماعی ،نوعی تغییر رویکرد در برنامهریزی
از باال به پایین به وجود میآورد و منجر به تقویت نگاه از پایین به باال در برنامههای توسعه و در
پی آن ،سیاستگذاری اجتماعی میشود .این نوع دگرگونی در رویکرد سیاستگذاری و
برنامهریزی و سیاستگذاری اجتماعی به مثابهی ابزاری در جهت اجرای برنامههای توسعه ،از یك
سو مستلزم شناخت ساختارهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و از سوی دیگر مستلزم
شناخت الگوهای تعامالت اجتماعی است (محسنی تبریزی و حیدری.)585 :5338 ،
رضایت از زندگی ،یکی از مسایلی است که تحت تأثیر فرهنگ قرار میگیرد .مسایل اساسی
زندگی از قبیل این که زندگی خوب چیست؟ شادی چیست؟ به شدت تحت تأثیر ارزشهای
فرهنگی قرار دارند؛ پس میتوان اظهار داشت که شخصیت و فرهنگ ،تأثیر متقابل بر یکدیگر
Satisfaction with life scale
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دارند و هر دو میتوانند سطح رضایت فرد را تعیین کنند .عوامل بیرونی مانند سطح درآمد،
تحصیالت و پایگاه اجتماعی اقتصادی تنها بخش کوچکی از میزان رضایت از زندگی و شادمانی
فرد را تعیین میکنند .البته ،این احساس بیشتر به ویژگیهای ثابت شخصیتی مربوط میشود.
اهداف عمده در زندگی ،پیشرفت به سوی آنها و تعارض بین اهداف که کامالً وابسته فرهنگ
هستند ،همگی سطح سالمت ،رضایت از زندگی و شادمانی را تحت تأثیر قرار میدهند(خسروی و
ناهیدپور)2 :5335 ،
عوامل متفاوتی در رضایت از زندگی فرد مشارکت دارند .کییز معتقد است که رضایت از
زندگی ارتباط معناداری با سالمت اجتماعی داشته و به طرز مطلوب و متعادلی ،تحت تأثیر آن قرار
دارد .افراد سالم احساس میکنند متعلق به اجتماع و جامعه هستند ،به دیگران اعتماد میکنند و فکر
میکنند که دیگران ظرفیت محبت را دارند و هم چنین معتقدند مردم میتوانند همکوشی داشته
باشند .این افراد دیدگاه خوبی راجع به ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی میکنند.
همچنین احساس میکنند که هر آن چه آنها در جهان انجام میدهند از نظر جامعه ارزشمند است
و به مصلحت اجتماعی کمك میکند .مردم سالمتر به شرایط و آینده جامعه امیدوارند و میتوانند
پتانسیل جامعه را بشناسند .افرادی که به لحاظ اجتماعی سالمتر هستند میتوانند تصور کنند که
آنها و مردمِ همانندِ خودشان ،ذینفعهای بالقوهی رشد اجتماعی هستند .افراد سالمتر نه فقط
مراقبت نوع جهانی هستند که در آن زندگی میکنند؛ بلکه احساس میکنند که میتوانند هر آن چه
را که در اطرافشان رخ میدهد ،احساس کنند .این قبیل افراد ،خودشان را با این تفکر که در
جهانی کامل زندگی میکنند ،گول نمیزنند .آنها میل به معنادارکردن زندگی را در خود داشته و
در جامعه احساس رضایت باالتری داشته باشند و از کیفیت زندگی خود احساس مطلوبتری به
دست آورند .گیبسون 5معتقد است تعامالت اجتماعی نقش بهسزایی در رضایت از زندگی افراد
ایفا میکند .تعامالت اجتماعی بعدِ غیر قابل تفکیك سالمت اجتماعی است و میتواند نقش
بهسزائی در بهبود رضایت افراد از زندگی ایفا نماید(گیبسون .)564 :5306 ،لیبومیرسکی 2معتقد
است افرادی که از زندگی رضایت بیشتری دارند از شیوههای مقابله موثرتر و مناسبتری استفاده

Gibson
Lyubomirsky

1
2
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میکنند ،عواطف و احساسات مثبت عمیقتری را تجربه میکنند و از سالمت عمومی باالتری نیز
برخوردارند (لیبومیرسکی .)025 :2885 ،تئوری امید نیز میتواند در تبیین متغیر رضایت از زندگی،
راهگشا باشد .تئوری امید اولین بار توسط استوتلند 5ارائه گردید .او از ترکیب انتظار رسیدن به
هدف و عوامل مؤثر بر آن ،چند قضیه استخراج نمود .وی در یکی از این قضایا مینویسد:هرچه
احتمال دسترسی به هدف بیشتر باشد ،تأثیر مثبت آن بر فرد بیشتر خواهد بود(.شاو و کاستانزو،
 ،5305:515به نقل از رفیعی بهابادی و حاجیانی .)68 :5335 ،او در ادامه منظورش را از تأثیرات
مثبت این گونه بیان میکند :تأثیرات مثبتی که در این قضیه به آن اشاره شده ،شامل چیزهایی چون
لذت ،رضایتمندی ،خوشی ،شور و نشاط میشود(.شاو و کاستانزو ،5305:515 ،به نقل از رفیعی
بهابادی و حاجیانی.)68 :5335 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش پیمایشی صورت گرفته است .اطالعات مورد نیاز جهت آزمون
فرضیهها و نیز مدل نظری پژوهش به وسیلهی پرسشنامهی استاندارد با سؤاالت بسته در مقیاس
پنج درجهای جمعآوری شده است .همچنین جهت تدوین مبانی نظری ،چارچوب نظری و ادبیات
و پیشینهی تحقیق نیز از روش اسنادی استفاده شده است.
جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری پژوهش ،شامل کلیهی ساکنین  55-64ساله استان اصفهان بوده که مطابق با
جامعهی آماری فوقالذکر در نظر گرفته شده که به روش خوشهای انتخاب شدهاند .برای به دست
آوردن حجم نمونه از نرمافزار  Sample Powerاستفاده شده است و بر اساس مفروضات در نظر
گرفتهشده(درصد خطای  ،8/85توان باالتر از  8/08و حجم اثر  )8/58حجم نمونهی فوق محاسبه
گردیده است .انتخاب نمونهی آماری به روش خوشهای چند مرحلهای صورت گرفته است .به
طوری که ابتدا کل شهرستانهای استان اصفهان در  6خوشه قرار گرفتهاند .سپس از هر خوشه و با
Stotlend

 2مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری سال ،5338

www.amar.org

1
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سرشماری سال  5338حجم آن برابر  3530503نفر میباشد 2.حجم نمونه نیز تعداد  088نفر از
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روش تصادفی ساده یك شهرستان انتخاب شده است .در مرحلهی بعد با توجه به حجم جمعیت
آن شهرستان و با روش متناسب با حجم ،تعداد متناسب پرسشنامه ،بین شهرستانها تقسیم شده و
اطالعات مورد نظر از مناطق شهری و روستایی هر شهرستان گردآوری شده است .شهرستانهای
منتخب و حجم جامعه و نمونهی آماری آنها عبارتند از :اصفهان( 5684436نفر جامعهی آماری و
 368نفر نمونهی آماری) ،نجفآباد ( 255540نفر جامعهی آماری و  533نفر نمونهی آماری) ،آران
و بیدگل( 61558نفر جامعهی آماری و  44نفر نمونهی آماری) ،لنجان( 513616نفر جامعهی آماری
و  555نفر نمونهی آماری) ،فالورجان( 516553نفر جامعهی آماری و  552نفر نمونهی آماری) و
سمیرم( 46546نفر جامعهی آماری و  38نفر نمونهی آماری).
ابزار جمعآوری اطالعات
جدول شمارهی یک -ابزارهای جمعآوری اطالعات
متغیر

ابزار اندازهگیری

سالمت

پرسشنامهی سالمت

اجتماعی

اجتماعی کییز

رضایت از

مقیاس رضایت از

زندگی

زندگی دینر

تعداد

مقیاس اندازه-

حداقل

سؤاالت

گیری

نمره

33

پنج درجهای

33

565

5

پنج درجهای

5

25

حداکثر نمره

وسیلهی مدلسازی و با استفاده از نرمافزار  Amosو و نیز از نظر پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ استانداردسازیشده و نتایج حاصله به اختصار در جدول زیر آمده است.
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جدول شمارهی دو -نتایج استانداردسازی ابزارهای پژوهش در مطالعهی مقدماتی

نتایج بهدستآمده در قسمت نتایج برازش جزئی مدل ،نشان میدهد که همهی بارهای عاملی
متغیرهای پنهان بر روی کلیهی شاخصهای(متغیرهای آشکار) خود ،معنادار میباشد .ضرایب
آلفای بهدستآمده نیز نشان از پایایی ابزارهای مورد استفادهی محقق دارد .نتایج برازش کلی مدل
نیز نشان دادهاند که مدل مورد نظر محقق از برازش مطلوبی برخوردار است.
آزمونهای آماری و نرمافزارهای مورد استفاده
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون خطی ساده و نرم افزار  spssاستفاده

یافتههای پژوهش
توصیف نمونهی آماری
نتایج تحقیق نشان میدهد که از تعداد  088نفر پاسخگویان ،تعداد  483نفر زن و  331نفر مرد،
تعداد  214نفر مجرد 551 ،نفر متأهل و  3نفر مطلقه و ،...تعداد  45نفر بیکار 535 ،نفر مشاغل
بدون درآمد(سرباز ،خانهدار و 45 ،)...نفر دانشآموز 11 ،نفر دانشجو 33 ،نفر مشاغل کمدرآمد
(کارگر ،منشی و 530 ،)...نفر مشاغل آزاد معمولی(کشاورز ،کاسب و 535 ،)...نفر مشاغل دولتی و
 56نفر نیز دارای مشاغل عالی (پزشك ،هیأت علمی و )...بودهاند .تعداد  12نفر دارای مدرک
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تحصیلی راهنمایی 218 ،نفر متوسطه 35 ،نفر کاردانی 212 ،نفر کارشناسی و  35نفر نیز مدرک
تحصیلی ارشد و دکتری داشتهاند .از لحاظ میزان درآمد ماهیانه نیز تعداد  310نفر فاقد درآمد،
تعداد  31نفر کمتر از  588هزار تومان ،تعداد  63نفر بین  588هزار تومان تا یك میلیون تومان،
تعداد  283نفر بین  5888888تا  53338888تومان ،تعداد  08نفر بین  2888888تا 23338888
تومان ،تعداد  23نفر بین  3888888تا  3333888تومان و تعداد  58نفر هم درآمدهای باالتر از
 4888888تومان در ماه داشتهاند .از مجموع تعداد  088نفر حجم نمونه ،تعداد  603نفر ساکن
مناطق شهری و  551نفر ساکن مناطق روستایی بودهاند که این تعداد متناسب با درصد جمعیت
شهرنشین( 05/4درصد) و جمعیت روستانشین( 54/6درصد) استان میباشد .تعداد مناطق شهری
مورد مطالعه 55 ،مورد و تعداد مناطق روستایی 3 ،مورد بوده است که به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب گردیدهاند.
بررسی میانگین متغیرهای پژوهش در نمونه و جامعهی آماری
جدول شمارهی سه -بررسی میانگین متغیرهای تحقیق در نمونه و جامعهی آماری
متغیر
سالمت
اجتماعی
زندگی

انحراف

مقدار

کرانهی

کرانهی

پایین

باال

3/38

8/45

8/82

53/25

8/88

8/38

8/21

8/33

3/80

8/06

8/83

2/13

8/85

8/80

8/83

8/54

نمونه

*

معیار

t

sig

میانگینها

میانگین

*Test Value = 3

همان گونه که در جدول فوق آمده است ،نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین نمرات
متغیر سالمت اجتماعی باالتر از حد متوسط( )m=3و برابر با  3/38میباشد .این نتیجه با %35
اطمینان قابل تعمیم به جامعهی آماری نیز هست .همچنین در خصوص متغیر رضایت از زندگی
نیز نتایج حاصله نشان میدهد که میانگین این متغیر نیز در نمونهی آماری باالتر از حد متوسط و
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رضایت از

میانگین

انحراف

خطای

تفاوت

سطح اطمینان %71
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برابر  3/80است که این نتیجه نیز با مقدار  sig=/00محاسبه شده ،حاکی از قابلیت تعمیم به
جامعهی آماری در سطح اطمینان  %35میباشد.
بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر رضایت از زندگی
جدول شمارهی چهار -الف :بررسی تأثیر متغیر سالمت اجتماعی بر متغیر رضایت از زندگی (خالصهی مدل
رگرسیون)
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

model

8/115

8/504

8/53

8/43

5

جدول شمارهی چهار -ب :بررسی تأثیر متغیر سالمت اجتماعی بر متغیر رضایت از زندگی (آزمون تحلیل
واریانس)
model

sig

F

Mean Square

df

Sum of Squares

8/88

508/65

580/40

5

580/40

Regression

8/68

130

413/33

Residual

133

501/05

Total

5

جدول شمارهی چهار -ج :بررسی تأثیر متغیر سالمت اجتماعی بر متغیر رضایت از زندگی (ضرایب متغیرهای
واردشده)

8/88

53/44

Beta

انحراف استاندارد

B

8/43

8/86

8/03

Well-being

همان گونه که در جداول فوق آمده است ،برابر رگرسیون خطی محاسبهشده ،تأثیر متغیر
سالمت اجتماعی بر متغیر رضایت از زندگی معنادار است .مقدار  betaمحاسبهشده نشان میدهد
که به ازای افزایش هر واحد انحراف استاندارد در متغیر سالمت اجتماعی ،شاهد افزایش 8/43
نمره در متغیر وابستهی رضایت از زندگی خواهیم بود .مقدار ضریب تعیین نیز  8/53بوده و به این
معناست که  8/53از تغییرات متغیر رضایت از زندگی توسط متغیر سالمت اجتماعی صورت گرفته
است.
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sig

T

ضریب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

model
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مدل معادلهی ساختاری
مدلهای معادلهی ساختاری به طور معمول ،ترکیبی از مدلهای اندازهگیری و مدلهای
ساختاریاند .بر مبنای مدلهای اندازهگیری ،محقق تعریف میکند که کدام متغیرهای مشاهدهشده،
اندازهگیرندهی کدام متغیرهای پنهان هستند و بر پایهی مدلهای ساختاری مشخص میکند که کدام
متغیرهای مستقل دارای تأثیر بر کدام متغیرهای وابستهاند و یا این که کدام متغیرها با یکدیگر
همبستهاند .به این ترتیب با بهرهگیری از این مدلها میتوان به طور همزمان به ارزیابی کیفیت
سنجش متغیرها و مقبولیت اثرات مستقیم و غیر مستقیم و همچنین تعاملهای تعریفشده میان
متغیرها پرداخت(قاسمی .)5 :5303 ،در زیر نتایج بررسی مدل نظری پژوهش به وسیلهی نرمافزار
 Amosآمده است.

شکل شمارهی یک -مدل تجربی پژوهش
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جدول شمارهی پنج -نتایج برآورد جزئی مدل تجربی

در جدول فوق(جدول برآوردهای جزئی) ،ستون  Estimateنشاندهندهی وزنهای رگرسیونی،
ستون  .S.Eخطای معیار ،ستون  .C.Rنسبت بحرانی و ستون  Pمقدار (P Valueمعادل  Sigرا در
روشهای آماری کالسیك) نشان میدهد .چنانچه مقدار  Pکوچكتر از  ./85باشد ارتباط مزبور
معنادار است .نتایج نشان میدهد که تأثیر متغیر سالمت اجتماعی بر رضایت از زندگی با وزن
رگرسیونی  5/86و مقدار  p=0/00معنادار است  .همچنین کلیهی وزنهای رگرسیونی موجود در
مدل(بارهای عاملی متغیرهای پنهان بر معرفها) معنادار میباشند.

DF

CMIN/DF

GFI

AGFI

CFI

IFI

PNFI

PCFI

مقدار

35

2/13

8/30

8/36

8/30

8/30

8/61

8/61

8/841

برای بررسی برازش کلی مدل از سه دسته از شاخصهای برازش استفاده میشود که نتایج
برخی از مهمترین آنها در جدول فوق و توضیحات مربوطه در ذیل آمده است.
شاخصهای برازش مطلق
شاخصهای برازش مطلق مانند  GFIو  AGFIشاخصهایی هستند که بر مبنای تفاوت
واریانسها و کوواریانسهای مشاهدهشده از یك طرف و واریانسها و کوواریانسهای
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شاخص

RMSEA

جدول شمارهی شش -برآورد شاخصهای ارزیابی کلیت مدل پژوهش
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پیشبینیشده از طرف دیگر قرار دارند( .قاسمی )533 :5303 ،مقادیر باالتر از  8/38نشاندهندهی
برازش خوب و مطلوب میباشد که در این جا نیز مقدار  GFIبرابر  8/30و مقدار  AGFIنیز در
سطح مطلوب و برابر 8/36

میباشد.

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخصهای برازش تطبیقی مانند  CFIو  IFIمدل نظری تدوینشده را در مقایسه با یك مدل
استقالل نشان میدهند .هرچه مدل تدوینشده از یك مدل استقالل فاصله بیشتری بگیرد،
مطلوبتر تلقی میشود .میزان این شاخصها نیز باید باالتر از  8/38باشد (قاسمی-555 :5303 ،
 )555که در این جا نیز همین گونه است.
شاخصهای برازش مقتصد
شاخصهای برازش مقتصد از جمله  PNFIو  RMSEAو  CMIN/DFنشاندهندهی این
موضوع هستند که آیا هزینهی پرداختشده (از دست دادن یك درجهی آزادی به ازای آزادگذاردن
یك پارامتر برای برآورد) ارزش منفعت بهدستآمده (بهبودی در شاخصهای برازش مطلق) را
دارد یا خیر .مقدار قابل قبول برای شاخص  PNFIباالتر از  8/58یا  8/68در نظر گرفته شده است.
شاخص ( RMSEAریشهی دوم میانگین مربعات خطای برآورد) بر مبنای تحلیل ماتریس
باقیمانده قرار داشته و مقدار  8/85و کوچكتر از آن نشاندهندهی برازش مطلوب کلی مدل است
که در این جا مقدار این شاخص برابر  8/841میباشد .شاخص  CMIN/DFیا کای اسکوئر نسبی
کای اسکوئر به شدت تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد و در اکثر مطالعات اجتماعی حجم نمونه
باال میباشد؛ لذا میبایست از کای اسکوئر نسبی استفاده کرد که میزان قابل قبول برای این شاخص
اعداد  5و کوچكتر از آن است(قاسمی .)555-565 :5303 ،میزان بهدستآمده در این مدل()2/13
برازش بسیار باالی آن را نشان میدهد.
با توجه به قابل قبولبودن کلیهی شاخصهای برازش کلی مدل و نیز معناداربودن برآوردهای
جزئی ،مدل تجربی بهدستآمده قابل قبول بوده و مؤید دیدگاههای نظریِ موجد آن میباشد.
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از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجهی آزادی مدل بهدست میآید .با توجه به این که مقدار
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بحث و نتیجهگیری
انسان موجودی هدفمند بوده و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت زندگی میباشد و تا زمانی
که به آن چه میخواهد دست نیابد احساس رضایت نمیکند.
وجود و تداوم نارضایتی در زندگی مردم برای هر نظام اجتماعی مشکل آفرین است .زیرا
تداوم و گسترش آن باعث کمرنگشدن تعهد افراد به نظام ارزشی و اعتماد آنها به سایر اعضای
جامعه شده و چه بسا منشأ بسیاری از تحوالت اجتماعی شود (هزارجریبی و صفری شالی:5300 ،
.)4
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که میانگین متغیرهای سالمت اجتماعی و نیز
رضایت از زندگی ،باالتر از سطح متوسط بوده و این نتیجه قابل تعمیم به جامعهی آماری نیز
میباشد .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی محاسبهشده و نیز آزمون مدل تحقیق ،حاکی از
حمایت کامل دادهها از چارچوب نظری مطروحه بوده و این امر نشان میدهد که سالمت اجتماعی
میتواند تا درجهی باالیی میزان رضایت از زندگی را افزایش دهد .کییز معتقد است که رضایت از
زندگی ارتباط معناداری با سالمت اجتماعی داشته و به طرز مطلوب و متعادلی ،تحت تأثیر آن قرار
دارد(کییز .)5330،گیبسون ( )5306معتقد است تعامالت اجتماعی نقش بهسزایی در رضایت از
زندگی افراد ایفا میکند .لیبومیرسکی معتقد است افرادی که رضایت از زندگی باالتری دارند از
شیوه های مقابله موثرتر و مناسبتری استفاده میکنند ،عواطف و احساسات مثبت عمیقتری را
تجربه می کنند و از سالمت عمومی باالتری نیز برخوردارند(لیبومیرسکی .)2885،این ارتباط نشان
میدهد که توجه به شاخصهای سالمت اجتماعی تا چه اندازه مهم و شایان توجه بوده و مسئولین
این نکته نیز شایان ذکر است که رضایت از زندگی نیز خود یك مفهوم و موضوع بسیار مهم
در مطالعات اجتماعی بوده و هست .رضایت از زندگی و یا عدم وجود آن ،میتواند منبع و منشأ
تحوالت مثبت و منفی بسیار زیادی در جوامع انسانی گردد .در مطالعات زیادی به نقش رضایت از
زندگی در سالمت روانی ،نشاط اجتماعی ،انحرافات اجتماعی ،روابط اجتماعی و ...پرداخته شده
که این مطالعات همگی نشان از اهمیت این موضوع در حوزهی مطالعاتی جامعهشناسی است.
بنابراین توجه به این نکته ضروری است که پدیدههای اجتماعی همچون بافتی در هم تنیده هستند
که عدم توجه به هر قسمت از این بافت میتواند خطراتی را متوجه کل آن بافت بنماید .لذا با
توجه به نقش مثبت و سازندهی سالمت اجتماعی در زمینهی ارتقاء و بهبود رضایت از زندگی در
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امر میبایست در خصوص بهبود آنها تالش نمایند.
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جامعه ،میطلبد که تالش مضاعفی در جهت حفظ و افزایش شاخصهای سالمت اجتماعی در
جامعه مبذول گردد.
ارتقاء شاخصهای سالمت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعهی پایدار اجتماعی،
همراه با بهرهوری ،آگاهی بخشی ،رشد سرمایههای انسانی و اجتماعی ،تقویت اطالعرسانی و
افزایش مهارتهای اساسی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعهی جامعهی ماست و مسئولین امر
باید بسترهای الزم را برای این مهم فراهم کنند.
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